
      

 

Week 40 

 

Bouwsteen: ‘Dierendag’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal over Franciscus 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen 

 

Op verhaal komen: Dier tekenen en/of brief schrijven 

aan-, tekening maken voor lievelingsdier 

 
 
ELEMENT 
 

Op de naamdag van de heilige Franciscus vieren we Dierendag. 
 
INTRODUCTIE  
 

We vieren op 4 oktober dierendag. Dat is niet zomaar. Het is al eeuwen de dag van de heilige Franciscus van Assisi. 

Hij liet ons zien dat we met liefde moeten zorgen voor de natuur. Er zijn wereldwijd veel mensen die zijn manier 

van leven nog steeds volgen; de Franciscanen en de Franciscaanse beweging.     
 
 
HET VERHAAL OVER FRANCISCUS  
 

 Vertel het verhaal en geef ruimte aan de kinderen om er tussendoor op te reageren.  

 Er zitten mogelijk elementen in die reactie oproepen. Ga daar kort op in en vertel verder. 

 Laat daarna een kort filmpje te laten zien over het leven van Franciscus en de relatie met dierendag. Hierin 
wordt op grappig en eenvoudige wijze uitleg gegeven. De verbinding tussen Sint Franciscus en Dierendag 

wordt uitgelegd met Lego. https://www.youtube.com/watch?v=VEdOGyQPDQM  

 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Franciscus 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Schrijf- en tekenpapier 

 Stiften/kleurpotloden 

 

 

Franciscus 

 

Dierendag 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VEdOGyQPDQM


 

 

 

 

 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

 
Om nog verder in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  
 

 Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.  

 Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden. 

 Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 
Verhelderingsvragen: 

 

 Franciscus zou rijk kunnen zijn als hij zijn vader was opgevolgd in de winkel. Waardoor is Franciscus 

veranderd denk je? 

 Waarom vindt Franciscus  de zon, maan, dieren en planten geschenken van God?  

 

 Ervaringsvragen: 

 

 Wie verwent een huisdier op dierendag? 

 Hoe verwen jij je dier? 

 Als je geen echt dier hebt, kan je dan ook dierendag vieren met een dierenknuffel?  

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 
 Franciscus zegt dat dieren, planten, zon, maan, water, geschenken van God zijn. Wat vind jij ?  

 Wat vind jij het mooiste geschenk dat je ooit gekregen hebt?  

 Iemand kan van zijn dier houden, maar kan je ook van planten houden? 

 Houd je op dezelfde manier van je dier als bijvoorbeeld van je vader of moeder? 
 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Geef de kinderen een tekenpapier en vraag of zij hun lievelingsdier(en) hierop willen tekenen.  

 

Laat hen in hartjes erbij te schrijven: 

 Wat zij zouden kunnen doen op dierendag om hun dier te verwennen  

 Waarom zij van het dier houden. 

 Hoe zij voor hun dier zorgen.  

 

Of/En als extra: 

 

Voorbereiding: Vraag voorafgaand aan deze les de leerlingen een foto te maken van hun dier of een dier dat ze mooi 

of bijzonder vinden. Laat ze deze uitgeprint meenemen naar school. 

 

 Vraag leerlingen een brief te schrijven aan het lievelingsdier dat zij uitgezocht hebben. Laat hen daarin op 

schrijven waarom zij van dit dier houden.  

 Indien het bij jouw groep past: Tekent de leerling liever: vraag dan een tekening te maken over het 

lievelingsdier met dezelfde inhoud als in een brief. 

 Plak de brief of tekening achterop de uitgeprinte foto. Of indien als foto geprint, plak dan de foto op de 

brief of tekening. 

 Geef het mee naar huis om te bewaren als herinnering aan hun lievelingsdier. 


